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PROTOKÓŁ NR 9/2019 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

z dnia 23 września 2019 roku 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów odbyło się w Sali posiedzeń 

Urzędu Miejskiego w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji wg 

załączonej listy obecności. Na 7 radnych, obecnych 6.  

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji 

Mariusz Wdowikowski. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, 

który przedstawiał się następująco:  

1) Otwarcie IX Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów. 

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Ustalenie porządku obrad. 

4) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2019 r. 

5) Stan dróg gminnych i powiatowych – wizytacja w terenie. 

6) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

7) Sprawy różne. 

8) Zakończenie IX Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów. 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 4. 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2019 r. 

Po zapoznaniu się z materiałami Radni nie zgłosili uwag dotyczących informacji o wykonaniu 

budżetu Gminy Głogówek za I półrocze.   

Ad 5.  

Stan dróg gminnych i powiatowych – wizytacja w terenie.  

Przewodniczący Poinformował, że nikt z komisji nie zgłosił chęci udziału w wizytacji 

w terenie. Informuje, że na Sesji pojawi się przedstawiciel ze Starostwa Powiatowego. 

Komisja przyjęła informację o stanie dróg gminnych do wiadomości.  
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Ad 6.  

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019, 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący tłumaczy, że głównie chodzi o szkolnictwo.  

Radny Nosol pyta o ogrodzenie w Twardawie, 

Przewodniczący odpowiada, że taki zapis by widoczny w budżecie.  

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019-

2022, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie zmiany uchwały nr X/118/2019 z dnia 27 maja 2019 r., 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie zmiany uchwały nr XIV/141/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r., 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

e) w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 
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Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący tłumaczy, że jest problem z inkasentami, którzy nie chcą zbierać pieniędzy, 

ponieważ część mieszkańców wiosek płaci internetowo. Uchwała dotyczy sołtysa Zwiastowic.  

 

f) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze. 

 

Radny Samson tłumaczy, że uchwałą ta dotyczy firmy transportowej i drogi wyjazdowej.  

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

 

Ad 7.  

Sprawy różne. 

 

 Radny Sobek pyta o łatanie ubytków, które miało być przeprowadzone do końca 

sierpnia. Przyznaje, że został poinformowany, że do końca sierpnia zostanie wyłoniona firma, 

która uzupełni ubytki w drodze.  

 Radny Samson odpowiada, że dziury, które były łatane zostały oznaczone. Dodaje, że 

na zrealizowanie zadania przysługuje dodatkowy miesiąc.  

 Radny Sobek pyta, czy podjęto pracę na odcinku Głogówek- Szonów 

 Przewodniczący odpowiada, że prace mają zostać podjęte pod koniec przyszłego roku i 

droga będzie robiona do wejścia na cmentarz.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono  
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Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów 

 

Mariusz Wdowikowski 

 

Protokolant: 

Monika Domaradzka 


